На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Адрес: общ. Дългопол, обл. Варна, гр. Дългопол 9250, ул. Георги Димитров №105

ОБЯВЯВА
На засегнатите лица и обществеността, че има следното инвестиционно намерение:
„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА С. ЦОНЕВО,
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ“
1. Резюме на предложението в т.ч. описание на съпътстващи обекти и дейности:
С проекта се предвижда изграждане на спортна площадка в имот общинска
собственост, представляващ УПИ III в кв.39 по кадастралния и регулационен план на с.
Цонево, общ. Дългопол, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 год. и Заповед №
1568/15.04.1962 год.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи
дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.);
предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Имотът, в който ще се изгради спортната площадка представлява спортен комплекс с
площ 53580 кв.м., съдържащ:
 Стадион с площ от 6000 кв.м.
 Сграда – Зала за борба със застроена площ от 408 кв.м
 Портал със застроена площ 9 кв.м
 Тоалетна със застроена площ от 14 кв.м.
 Бараката с площ от 53 кв.м
 Плувен басейн 333кв.м
Проекта е изготвен в следните части: Архитектура, конструктивна, пожарна
безопасност, Вертикална планировка, ПУСО и ПБЗ. Спортната площадка е с размери на
игрището 20м/40м и застроена площ 1184 кв.м. Общият габаритен размер на площадката ще
е 26,55м на 44,60 м. Изложението на площадката е север-юг, от три страни граничи с улици,
достъпа ще се осъществява от второстепенната улична мрежа. Настилката ще е изкуствено
тревно покритие. Игрището ще бъде заградено с кутиеобразни стълбове 60/60/4 и заградено
с мрежести пана. Предвижда се монтиране на трибуна със седящи места.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
Регулационен план на с. Цонево, одобрен със Заповед № 3486/11.09.1962 год. и Заповед №
1568/15.04.1962 год.

4. Местоположение на площадката
Местоположение- УПИ III в кв. 39 по кадастралния и регулационен план на с. Цонево, одобрен
със Заповед № 3486/11.09.1962 год. и Заповед № 1568/15.04.1962 год.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
Вода, пясък и чакъл.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират:
Генерираните отпадъци ще бъдат извозени от лицензирана фирма на определеното за целта
депо, а опасните отпадъци – предадени за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО.

Писмени становища и мнения се приемат в ОбА – Дългопол, гр. Дългопол, ул.“Георги
Димитров“ №105, e-mail: obshtina@dalgopol.org, тел.: 0517/22 185, факс: 0517/22 135
и/или в Кметство Цонево, с. Цонево, ул.“Христо Трендафилов“№41, тел.:0517/27 312

